Vlechtwerk tuinmeubelen
Met tuinmeubilair van VHcollection kiest u voor design, gecombineerd met kwaliteit en comfort.
Daarbij zijn onze tuinmeubelen bestand tegen uiteenlopende weersomstandigheden, van felle
zon tot een fikse regenbui. Met de juiste verzorging geniet u nog langer van uw tuinmeubel. We
geven u graag advies over het onderhoud van uw tuinset.
Onderhoudsinstructies vlechtwerk tuinmeubelen
Kunststof vlechtwerk, ook wel bekend als wicker, is een enorm populair materiaal voor
tuinmeubelen. Geen wonder, want wicker oogt natuurlijk mooi én is bestand tegen alle
weersomstandigheden. Zo kunt u vrijwel het hele jaar door genieten van uw tuinmeubelen. Elk
wicker tuinmeubel bestaat uit een lichtgewicht aluminium framewerk, voorzien van een extra
beschermlaag. Dit gecoate framewerk is bespannen met vlechtwerk van hoogwaardig kunststof.
Het wicker wordt met de hand geweven, tot een schitterend en volledig weersbestendig product.
Door het gebruik van natuurgetrouwe kleuren en 100% handwerk kunnen er nuance verschillen
ontstaan in kleur, dikte en weefpatroon. Dit kenmerkt en versterkt de “natuurlijke” uitstraling van
de tuinmeubelen. Onze gevlochten wicker meubelen zijn weerbestendig. De draad waarmee
gewerkt wordt is UV bestendig. Dat maakt de draad kleurvast en voorkomt dat deze gaat
uitharden.
Wilt u uw vlechtwerk tuinmeubilair schoonhouden? U kunt de wicker meubelen regelmatig
reinigen met lauw water en een zachte borstel, spons of doek – eventueel aangevuld met een
sopje of groene zeep. Gebruik geen schurende of bijtende producten zoals allesreiniger of
chloor. Ook sponzen die krassen achterlaten, kunt u beter niet gebruiken. Verder is het af te
raden een hogedrukspuit te gebruiken om uw wicker meubelen af te spoelen. De hoge druk kan
het materiaal aantasten. U kunt uw wicker tuinmeubelen in topconditie houden door
beschadigingen aan het kunststof vlechtwerk te voorkomen. We raden u aan de tuinset zoveel
mogelijk af te dekken met bijvoorbeeld een tuinmeubelhoes, wanneer u het tuinmeubel niet
gebruikt of de tuinset bij slechte weersomstandigheden binnen te zetten. Voor vele van onze
tuinmeubels zijn passende beschermhoezen beschikbaar om ze extra te beschermen tegen vuil
en weersinvloeden.
Onderhoudsinstructies kleurvaste kussens
Waterafstotend, uitwasbaar en kleurvast – de kussens van ons tuinmeubilair zijn bij uitstek
geschikt voor buiten. Ze kunnen felle zon en diverse wasbeurten uitstekend verdragen. Met hun
verdekte rits zijn de hoezen makkelijk afristbaar. U kunt ze het beste reinigen in een koude
handwas of in de machine op een temperatuur van 30 graden met een zacht wasmiddel. Door
hun geringe absorptievermogen en slijtweerstand gaan de kussens lang mee. Om de levensduur
te verlengen is het aan te raden om de tuinkussens veilig en droog, binnen op te bergen wanneer
deze niet worden gebruikt. Zodat ze niet blootgesteld worden aan regen, vorst en felle zon. Wij
adviseren u om de kussens ’s avonds nooit buiten te laten liggen. Ondanks dat het wellicht
“droog” blijft, zullen de kussens door de douw in de nacht vochtig worden. Vochtige kussens
zullen, onder andere door de zon, sneller verkleuren en kwalitatief afnemen.

